Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

Bem-Vindo Meu Senhor

« O Grande Livro da Vida »
Novo Testamento do Terceiro Milênio
Carta aberta de Conchiglia
a Sua Santidade Papa Em. Bento XVI
Mosteiro Mater Ecclesiae - Largo Monastero - 00120 Cidade do Vaticano SCV
e a Sua Excelência Rev.ma Bispo Mons. + Giuseppe Orlandoni
Diocese de Chiaravalle-Senigallia (AN), Italia

Prot. 15.300 - 25.03.15
A Anunciação da Encarnação de Jesus Cristo à Maria Santíssima
pelo Arcanjo Gabriel
Recomendada R.R.

Seja Louvado Jesus Cristo,
seja louvada Maria Santsísima que é Divina
Perfeita, Virgem, Santa Maria de Guadalupe.

Querido Papa Em. Bento XVI,
em Nome de Maria Santíssima, Nossa Senhora de Guadalupe
apresento à Igreja, Una, Santa, Católica e Apostólica Romana
a Obra Divina da Santíssima Trindade...

Bentornato Mio Signore
Bem-vindo Meu Senhor

« Il Grande Libro della Vita »
« O Grande Livro da Vida »

Novo Testamento do Terceiro Milênio
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25 de março de 2015 - 06.50 - Maria Santíssima
A Anunciação
“ Conchiglia sou a Mãe Maria...
e me apresento sob a advocação de Nossa Senhora de Guadalupe
e por Vontade de Jesus meu Filho que é Deus...
anuncio ao Mundo
que « hoje » é o dia na qual desde toda a Eternidade se decidiu
apresentar à Igreja... Una... Santa... Católica e Apostólica Romana
a primeira parte do
« GRANDE LIVRO DA VIDA »
Novo Testamento do Terceiro Milênio
Décimo quinto ano despois de Conchiglia.”

Bem-vindo Meu Senhor

« O Grande Livro da Vida »
Novo Testamento do Terceiro Milênio
« A REVELAÇÃO » dada à Conchiglia 7 de abril de 2000 - 7 de abril de 2014
- Primeira Parte Livro em coro cor marrom - terminações em ouro puro.
Estojo em coro cor marrom – terminações em ouro puro.
1255 páginas em duas colunas - dimensões: cm 12 x 31 x 38 - Peso: 8 kg
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Primeira Revelação da Santíssima Trindade
dada à Conchiglia
7 de abril de 2000, primeira sexta-feira do mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus,
poucos dias antes da Pásqua - Ano do Santo Jubileu.

O Grande Livro da Vida:
Estojo em coro cor marrom - terminações em ouro puro - interior vermelho.
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Ambão
Capela Privada do Movimento d'Amore San Juan Diego
Imagem de Maria Santíssima Nssa Senhora de Guadalupe
Copia da Original adquirida por Conchiglia na Basílica de Guadalupe na Cidade do México - fevereiro de 2003.
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Jesus
a Sua Excelência Rev.ma Mons. + Giuseppe Orlandoni
Bispo da Diocese de Chiaravalle-Senigallia (AN), Italia.
25 de março de 2015 - 06.40 - Jesus
a Anunciação
“ Escreve Conchiglia...
desejo falar a teu Bispo ...
« Neste dia em que a Igreja rememora pouco e mal
a ANUNCIAÇÃO de Minha Encarnação sobre a Terra
e não quer tomar nota por causa de tua pouca Fé
da Nova ANUNCIAÇÃO da Divinidade de Minha Mãe Maria 1
que é Mãe de Deus e Mãe da Igreja...
venho apresentar um Novo Anúncio por causa de tua incredulidade:
« Serão verdaderamente poucos
os que estarão inscritos no GRANDE LIVRO DA VIDA ».
Grande foi tua negligência como Pastor
e em lugar de reunir as Minhas ovelhas deixaste que se afastassem de Mim.
Grande há sido Minha paciência nestes quinze anos
e te vi e te escrutei no momento da « prova »
que até no dia de hoje não quiseste afrontar faltando-Me assim o respeito.
É por Amor a esta mísera Humanidade
e é por Amor a esta filha Minha... Conchiglia...
que quis demosntrar ainda Minha Misericórdia para ti
dando-te ainda algo mais de tempo para reparar. 2
É desolador e extremadamente doloroso
ver como aqueles que deveriam servir-Me no Amor... estão ociosos
enquanto que o Inominado e todos os que o sustentam e o seguem
atuam com grande afam correm... correm... correm
para servir a seu padre... satanás.
Correm tão velozmente que não lhes dão tempo a vocês
para dar-se conta dos horrores que estão ocorrendo
e que desvirtuaram tudo o que ensinei.
Éssa que estão apresentando NÃO É MINHA IGREJA.
Quem está unido às intenõees do Inominado não está unido a Mim
porque não se pode servir a dois patrões.
O Inominado é astuto... astuto... astuto. 3
Convocou um FALSO JUBILEU
visto que é FALSA ESTA IGREJA
como é FALSA A MISERICÓRDIA que propõe
visto que NÃO É MINHA MISERICÓRDIA.
Minha Misericórdia...
se ativa quando há sincero arrependimento e pedido de perdão
com o sério propósito de não pecar mais.
Quem não crê em Minhas Palavras não terá Misericórdia.
Quem não crê em Mim e no que ensinei e ainda ensino
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não terá Perdão... nem Salvação.
O Inominado que é o Vigário do Anticristo
pronto deixará o lugar ao Anticristo
que representará a Lúcifer na Terra
e vocês não podem sequer imaginar
o que há preparado para destruir a grande parte da Humanidade
e para submeter e escravizar a parte restante
no escasso tempo que ainda têm a sua disposição ...
e isto não é nada com respeito às Almas das quais se convertirá em patrão.
Se... tua prova até o dia de hoje não la hás assumido
e te sobra poquíssimo tempo... depois do qual...
tu e todos aqueles que não creram e acolheram « Meu chamado enfadonho» .
dado através desta filha Minha... Conchiglia...
deverão ou seja obedecer ao Anticristo
ou esconder-se para celebrar a Santa Missa em refúgios improvisados
ou então morrer por mão dos servidores do Anticristo
enquanto que em vez esta filha... por Vontade Minha... estará livre para atuar. »
Conchiglia...
Eu Jesus que desde a Trindade te falo
te Bendigo e Bendigo a cada filho que Me ama
em Nome do Pai
da Mãe
do Filho
e do Espíritu Santo.
Amém.”

25 de março de 2015 – 06h e 50min - Maria Santíssima
A Anunciação
“ Sou a Mãe Maria Conchiglia...
e me apresento sob a advocação de Nossa Senhora de Guadalupe
e por Vontade de Jesus meu Filho que é Deus anuncio ao Mundo
que hoje é o dia pelo qual desde toda a Eternidade foi decidido
que se apresentasse à Igreja... Una... Santa... Católica e Apostólica Romana
a primeira parte do GRANDE LIVRO DA VIDA
NOVO TESTAMENTO DO TERCEIRO MILÊNIO
DÉCIMO QUINTO ANO DESPOIS DE CONCHIGLIA.”

__________________________________
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NOTAS
Nota n.1. Libro en latín: « MARIA DIVINA EST - de Mysterio Mariae »
http://www.conchiglia.us/LATINO/LT_Libri/LT_Maria_Divina_Est_r_00.pdf
25 de março de 2001 - 14.30 - Jesus
A Anunciação
“ Veja filha...
Eu estou perto de ti em todo momento...
mesmo quando descansas o pensamento teu se dirige a Mim.
Eu leio dentro de teu coração e tu entendes o que digo
algumas vezes aparece como uma fita com alguma frase escrita sobre ela
e então advertes que Sou Eu que em todas formas Me manifesto a ti.
¡Oh! Conchiglia...
aprecio muito o dom que Me preparaste
ele é símbolo de Vida e de prossedimento.
Já expliquei muitas vezes... relê Minhas Mensagens
são Palavras encantadoras que vão diretamente ao coração.
São maravilhas descritas só por Mim
que conheço o verdadeiro valor que representa a Conchiglia.
A Vida... é Minha Vida
e Ela subsiste por meio de Mim.
Se Eu não fosse o que Sou...
nada seria o que é.
A Vida pensada pelo Pai...
foi criada por Mim... que ainda não era.
Porém Eu era ainda antes de que o Mundo fosse
e era ainda antes que o Universo existisse.
Eu Sou o Filho que brotado do Pai...
tudo criou por Obra do Espírito Santo.
E a Mãe existia ainda antes que Eu fosse...
no Pensamento nascente do Pai.
Eu quero que se venere a Tríade Santa
sem excluir a Mãe Minha...
e « O sinal » que farão será de agora para frente...
em Nome do Pai
da Mãe...
do Filho...
e do Espírito Santo.
O « sinal Dela » será no centro do peito
porque ali está custodiado o coração.
E seu Coração de Mãe do Universo inteiro dentro de pouco triunfará.
Não temas Conchiglia...
muitos estarão contra ti... porém Nós estamos contigo.
E entõ... quem é como Deus?
E « eles » sabem bem que a Mãe...
estava a Meus pés quando Eu... morria.
Em Nome do Pai
da Mãe
do Filho
e do Espírito Santo.”
01 de fevereiro de 2005 - 13.30 - Maria Santíssima
“ Sou tua Mãe Conchiglia...
sou tua Mãe Perfeita e Santa e Única.
Sou tua guia
tua luz
tua força
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tua tenacidade
tua perseverança.
Sou tua Mãe adorável e venerável.
Sou a Mãe de Deus Corredentora do Mundo.
Sou A Pureza Encarnada Parte Feminina do Pai.
Verdadeira Criatura...
Verdadeira Mulher
Verdadeiro Deus
exatamente como Jesus Meu Filho...
Verdadeira Carne
Verdadeiro Homem
Verdadeiro Deus.
Uma única diferença por Vontade do Pai...
« Jesus ha foi Gerado Não Criado
da Mesma Natureza que o Pai.
Eu Maria fui Gerada Porém Criada
da Mesma Natureza que o Pai. »
Esta Revelação...
foi dada a ti em forma exclusiva Conchiglia.
Antes ou depois a admitirão e a confirmarão.
As perseguições e as calúnias
são obra do inimigo maldito
que está tentando sujar o vaso que és
de modo que não bebam a água fresca de Nossas Palavras... os filhos que te seguem.
Estejam precavidos filhos.
Meditem... reflitam... não se deixem enganar pelo demônio.
Está furioso com esta filha...
que é Pedra de Tropeço
como o foi e ainda é Meu Filho Jesus.”
16 de setembro de 2005 - 04.55 - Maria Santíssima
“ Sou a Mãe Maria Conchiglia...
Sou « Aquela que É »...
e não a quarta Pessoa da Santíssima Trindade.
Quem vê Jesus... vê o Pai em Sua Parte masculina
quem me vê a Mim Maria... vê o Pai em Sua Parte feminina
e o Espírito Santo Nos une em Unidade de Amor.
Sou « Aquela que É» desde sempre no Pensamento do Pai
Gerada Porém Criada
da Mesma Natureza que o Pai em Unidade de Essência
e contigo... Nós Somos Conchiglia della Santissima Trinità.
E assim seja.”
12 de dezembro de 2006 - 16.30 - Maria Santsísima
Solenidade de Nossa Senhora de Guadalupe - Aparição a São João Diego 9-12 dezembro de 1531 na Cidade do México
“ Ei-me aqui Conchiglia... sou tua Mãe.
Sou a Mulher vestida de Sol
conhecida em todo o mundo sob a advocação de...
Nossa Senhora de Guadalupe.
Hoje é um dia importante e solene...
Aniversário daquele doze de dezembro de mil quinhentos e trinta e um
quando por primeira vez nla História... depois de dois mil anos...
mostrei de novo ao mundo meu Verdadeiro Rosto.
Minha Santa e verdadeira Imagem por Vontade de Deus
ficou impressa prodigiosamente sobre o manto
de meu pequeno filho Juanito Dieguito.
Manto dentro do qual havia colocado as flores
belíssimas rosas de Castilla
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levadas ao Bispo como prova da autenticidade de minha Aparição.
Aparição odiada e obstaculizada de todas formas por Lúcifer
porque eu pedi ser invocada com o título de...
« Perfeita Virgem Santa Maria de Guadalupe. »
É este título o que proclama minha Divindade
porque só Deus é Perfeito.
Em virtude disso Conchiglia... devia ser erigida por ti
e pelo Movimento d’Amore San Juan Diego a Última Cruz...
solicitada e levantada com o consentimento e a aprovação da Igreja.
A Cruz de Amor de Dozulé...
é também Cruz de sofrimento para todos meus amados filhos
que com simplicidade de crianças creram na Mensagem dada em Dozulé.
Mensagem confiada a Magdalena
que teve sua continuidade com Je Ne Suis Rien
e que tem seu cumprimento em ti Conchiglia...
para proclamar a minha Igreja e ao mundo minha Divindade
como te foi manifestada em vinte cinco de março de dois mil e um
com o Novo Sinal da Cruz que deverá ser ensinado a saber...
« Em Nome do Pai
da Mãe
do Filho
e do Espírito Santo. Amém. »
Desejo que se cumpra minha vontade
e que a Igreja me honre com o título de…
Perfeita Virgem Santa Maria de Guadalupe.
Jesus disse... « quem Me vê a Mim vê o Pai »...
eu digo... « quem me vê a mim vê à Mãe ».
Jesus e eu representamos o Rosto do Pai
que tem em Si o Masculino e o Feminino
porque a Humanidade foi criada a Sua Imagem e Semelhança.
Eu Maria...
não represento a quarta Pessoa da Trindade
como insulsos presuntos teólogos
insinuaram advertir nestas Santas Palavras.
Eu Maria...
Sou na Trindade Santísima e Augustíssima que É Unidade.”
nota n.2
Foi prorrogado outro ano em seu cargo a Mons.+ Giuseppe Orlandoni, Bispo da Diocese de Senigallia, que em março de
2014 cumpriu 75 anos, limite de edade que comporta a renúncia ao cargo http://www.viveresenigallia.it/index.php?page=articolo&articolo_id=503044
nota n.3
O Inominado: Jorge Mario Bergoglio - jesuíta
nota n.4
Chamamento de Jesus a todos os Sacerdotes do Mundo:
29 de março de 2014 - 03.00 - Jesus
“ Eis-Me aqui filha... Eis-Me aqui Conchiglia... brinda-Me e escreve.
Desejo a atenção de los Sacerdotes que dicen amarMe.
Escutem-Me bem...
não lhes resta já muito tempo para decidir de que parte estar.
« O apóstata » que tem em suas mãos as rédias de Mi Iglesia 1
os colocará na situação de não poder fazer mais nada para defender-Me...
ou o fazem agora... e já é tarde
ou não o poderão fazer mais visto que não tenrão a força para isso.
Legiões e legiões de demônios reforçam a obra destruidora « do apóstata »
do « falsário »... que se há colocado em Meu lugar 2
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predicando o que Eu não prediquei...
concedendo o que Eu não concedi...
frequentando àqueles a quem Eu não frequentei...
unificando o que Eu não unifiquei...
e sobre tudo... perdoando o que Eu não perdoei.
« O apóstata... é falsário »...
está abusando da autoridade que lhe foi conferido por seus pares
desonrando o mandato que estabeleci para Pedro.
Desonrando Os Mandamentos...
desonrando Minhas Palavras
desonrando a Doutrina da Igreja
desonrando a Mim que Estou Vivo e Verdadeiramente Presente
em Corpo... Sangue... Alma e Divinidade na Santa Eucaristia.
« Ao apóstata... ao falsário »...
não o puedem seguir mais como fizeram até o presente.
Já esperaram demasiado
desde o dia em que « a esta filha » lhe revelei sua identidade.
Tenho bem presente esse momento...
como assim mesmo o tem as pessoas
que naquele momento estavam a seu lado.
Elas puderam ver suas lágrimas e sua dor
porém não puderam experimentar toda a dor que foi a causa de ditas lágrimas...
não puderam penetrar
entre as dobras e as chagas de seu coração... Porém Eu sim.
Por primeira vez não teve a força...
de tomar com suas mãos o caderno e a caneta para escrever
e Me disse... « Não consigo fazê-lo Jesus...
sabia que chegaria este momento
porém não podia imaginar quão doloroso seria...
não podia imaginar a angústia de ter que ser justamente eu
a que comunicara a toda a Humanidade a toma da Igreja
por parte « do Vigário do Anticristo »... « do apóstata... do falsário ».
Dame tempo Jesus para preparar-me a subir à cruz...
porque quando escreva o que Tu queres que eu escreva
satanás arremeterá ainda mais contra mim ».
Pois bem filhos e irmãos Meus...
concedi a esta filha Minha Conchiglia o poder de preparar-se um pouco
porém Sou Eu quem escolheu o dia.
Algum de vocês Sacerdotes refletiram sobre o dia que Eu elegi? 3
Disso voltaremos a falar mais adiante.
Agora lhes digo tenham a coragem de apresentar-se diante seus Bispos
e de dizer-lhes que não podem obedecer-lhes
nem a eles nem « ao apóstata... ao falsário »
em virtude de que sua autoridade termina... ali onde começa a Minha
e que a obediência de vocês como Sacerdotes
começa quando obedecem a Mim que Sou Deus e a Minhas leis de Amor...
as quais não podem ser mudadas em nenhuma parte nem por nenhum motivo.
Agora Conchiglia...detém tua mão... e repousa."
1 - 2 « O apóstata... o falsário » - Jorge Mario Bergoglio - jesuíta
3 - 21 de março de 2013 - Equinócio de Primavera A palavra equinócio deriva do latim æquus nox, ou seja “ igual à noite” .
21 de maço de 2013 – 08h e 45min. - Jesus
“ Conchiglia... te convido a escrever agora ... neste dia... 1
a realidade mais estremecedora da Humanidade.
É doloroso filha... porém deves escrever
que o homem iníquo « agora » está sentado no Trono de Pedro. 2
Homem aclamado pela multidão...
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cega com respeito às coisas que são de Deus.
Multidão à desbandada.
Ovelhas em dispersão por causa de seus Pastores em dispersão...
por causa de outros homens iníquos
que não são Bispos e não são Cardeais
porque de fato...
estão « excomungados » ante os Olhos de Deus e ante os olhos do Mundo.
Guías cegos desprovisdos do Espírito Santo e da Luz de Deus.
Homens iníquos que Eu não chamei à Minha Igreja.
Homens ímpios que seguem e seguirão ao vigário de lúcifer
que já está apresentando uma doutrina
que levará Almas e Almas ao Inferno.
Uma doutrina que não Me pertence
porque Eu Jesus... Filho de Deus... Eu Mesmo Deus
tenho Uma só Palavra
que somente Meus filhos e irmãos reconhcerão
visto que já a escutaram
antes de encarnar-se na Terra... os outros não...
porque não são Meus filhos e irmãos.
Já te havia dito Conchiglia... todos dirão as mesmas coisas.
Tu não."
1 21 de março, Equinócio de Primavera. A palavra equinócio deriva do latim æquus nox, ou seja “ igual à noite ”.
2 Jorge Mario Bergoglio - Jesuíta.

________________________
A REALIDADE MAIS ESTREMECEDORA DA HUMANIDADE
“ Conchiglia... te convoco a escrever agora... neste dia...
A REALIDADE MAIS ESTREMECEDORA DA HUMANIDADE.
É doloroso filha... porém deves escrever que o homem iniquo « agora » está sentado no Trono de Pedro.”
Carta aberta de Conchiglia
a Sua Santidade PAPA EMÉRITO, BENTO XVI
Palacio Apostólico - Castel Gandolfo - Roma
e a Sua Excelência Rev.ma Bispo da Diocese de Chiaravalle-Senigallia (AN) Mons. + Giuseppe Orlandoni
I PARTE de XII
http://www.conchiglia.us/PORTUGAL/PT_C_lettere/13.252_PT_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_1a_Parte_La_realta'
_piu'_sconvolgente_dell'Umanita'.pdf

A REVELAÇÃO
dada à Conchiglia

Bentornato Mio Signore
Bem-vindo Meu Senhor

« Il Grande Libro della Vita »
« O Grande Livro da Vida »

Nuevo Testamento del Tercer Milenio - Primera Parte

Novo Testamento do Terceior Milênio
© A REVELAÇÃO - Conchiglia della Santissima Trinità
BEM-VINDO MEU SENHOR - O Grande Livro da Vida - Primeira parte
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Querido Papa Em. Bento XVI,
nesta Pásqua de Ressurreição de Jesus Cristo permaneço unida ao Senhor e a suas intenções
com a oração, ficando em respeitosa obediência à Igreja, Una, Santa, Católica e Apostólica Romana...
só no tocante aos ensinamentos de Jesus, Filho de Deus, Ele Mesmo Deus, no Santo Evangelho.
Orémus pro Pontífice nostro Benedícto.
R). Dóminus consérvet eum, et vivíficet eum, et beátum fáciat eum in terra, et non tradat eum in
ánimam inimicórum ejus.
V). Fiat manus tua super virum déxterae tuae.
R). Et super fílium hóminis quem confirmásti tibi.
Pater, Ave
Orémus.
Deus, ómnium fidélium pastor et rector, fámulum tuum Benedíctum, quem pastórem Ecclésiae tuae
praeésse voluísti, propítius réspice : da ei, quaésumus, verbo et exémplo, quibus præest profícere; ut ad
vitam, una cum grege sibi crédito, pervéniat sempitérnam. Per Christum Dominum Nostrum. Amen.
Deuss o abençoe
e a Divina Maria, Nossa Senhora de Guadalupe, A Perfeita,
o proteja e proteja o mundo inteiro
em Nomre do Pai
da Mãe
do Filho
e do Espírito Santo.
Amém.

Conchiglia
della Santissima Trinità
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*** O Fundamento do Nome: « Conchiglia »
Jesus morreu realmente numa sexta-feira 7 de abril. Eu Conchiglia iniciei meu caminho depois de ter
visto Jesus em Marotta de Fano (Pesaro - Urbino) em 14 de janeiro de 1986. Depois de meu « sim » a
Deus, pronunciado na Santa Casa de Nazaré, na Basílica de Loreto - Ancona - Itália, se foi irradiando
o Projeto de Deus, manifestado à Humanidade através de mim, Conchiglia.
A Santíssima Trindade elegeu para mim um Nome Novo... Conchiglia.
« Conchiglia » como concha de mar.
Na tradição bíblica “a troca de nome por parte de Deus” é como uma investidura pelo qual o
elegido é constituído fundador de uma instituição de Origem Divina, destinada a perdurar e
perpetuar-se no tempo, convocada a cooperar na História da salvação de multidões.
Tenho o mesmo grupo sanguíneo de Jesus: AB Rh+ segundo consta nas análises efetuadas no Santo
Sudário e no Milagre de Lanciano, com a única diferença que o de Jesus é masculino e o meu é
feminino.
Por Vontade de Jesus sou a Fundadora do Movimento de Amor San Juan Diego, que pertence a
Maria Santíssima Nossa Senhora de Guadalupe.
Movimento de corações no qual confluirão os filhos de Deus de todo o Mundo, porque esta é
Obra de Deus. Deus é Amor, portanto Movimento de Amor porque é Movimento de Deus e, sendo
Movimento de Deus, é o único Movimento que Deus quer agora no Mundo.
A Revelação... o Apocalipse… está escrita em italiano porque esta é a língua da Igreja depois do
latim. Na voz “movimento” do Vocabulário da Língua Italiana de Nicola Zingarelli, Editorial
Zanichelli, Bologna, 2005, se lê: ação de mover ou mover-se - animação de gentio - isometria de um
plano ou de um espaço tridimensional sobre si mesmo de modo tal que duas figuras correspondentes
se podem sobrepor uma à outra - corrente cultural inspirada em ideias inovadoras - encontro,
assunto amoroso - movimento do ânimo - mudança - origem.
O CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA - Livraria Editorial Vaticana, 1992
à voz MULHER: § 64 “Pelos profetas, Deus forma o seu povo na Esperança da Salvação, na espera
de uma Aliança Nova e Eterna destinada a todos os homens (cf. Is 2,2-4), e que será gravada nos
corações (cf. Jr 31,31-34; Hb 10,16). Os profetas anunciam uma redenção radical do povo de Deus,
a purificação de todas suas infidelidades (cf. Ez 36), uma Salvação que incluirá todas as nações
(cf. Is 49,5-6; 53,11). Serão, sobretudo os pobres e os humildes do Senhor (cf. So 2,3) quem manterá
esta Esperança. as mulheres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite e Ester
conservaram viva a esperança da salvação de Israel. DELAS A FIGURA MAIS PURA É MARIA
(cf. Lc 1,38).”
O Credo Tridentino dá automaticamente e de fato O Imprimatur a:
A REVELAÇÃO dada à Conchiglia
« BEM-VINDO MEU SENHOR - O Grande Livro da Vida »
Novo Testamento do Terceiro Milênio
© LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita - Parte Prima
Reflexões Bíblico-Filológicas por Dr. Lorenzo Simonetti
Jurista e Latinista, Investigador independente
http://www.conchiglia.mx/LATINO/ES_Riflessioni/ES_MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm
http://www.conchiglia.us/LATINO/Rev_Riflessioni/MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm
http://www.conchiglia.us/LATINO/LATINO_index.html
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Conchiglia aos 8 anos

Conchiglia aos 18 anos

Maria Santíssima
Nossa Senhora de Guadalupe

27 de enero de 2007 - 15.10 - María Santísima
“ Hija Mía Conchiglia... aquí estoy.
Es amargo constatar el alejamiento de muchos hermanos.
Es la selección hija.
Hoy como ayer son demasiado pocos los que siguen a mi Hijo Jesús
y ponen en práctica Sus Palabras.
También hoy como ayer quien dice creer en estas Palabras Divinas
se fija en la paja en el ojo ajeno
y no advierte la viga en el propio... causa de su ceguera espiritual.
Muchas son las críticas y los juicios en tu contra... desde aquí todo vemos y oímos.
Qué pena nos dan estos hijos tan lejos de Dios y que no tienen la intención de acercarse
no obstante nuestros reiterados y pesarosos llamados a una filiación adoptiva.
Hay quienes se escandalizan de Nuestra semejanza
y se turban interiormente al vernos Una al lado de la otra
y sin embargo la servidora está siempre al lado de su Patrona para seguirla por doquier
incluso a los convites importantes.
Soy yo que he querido tu imagen al lado de Mi Imagen
para hacer reflexionar al que mira... al igual que aquél que al observar a un actor
que representa la Figura de Mi Hijo Jesús
lo interpreta en la Vida y en la Pasión... Y así sea.”
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04 de março de 2013 - 06.30 - O Espírito Santo
“ Sou o Espírito Santo Conchiglia…
e desejo fazer uma pergunta a todos os Sacerdotes... Bispos e Cardeais do Mundo.
Algum de vocês...
já se perguntou por que foi pedido a esta filha
que fundasse um Movimento de Amor?
Reflitam.
Façam silêncio dentro de vocês.
Pensem
Meditem.
Tentem expressar-se pelo menos.
Não fiquem aí inertes.
Passam pela mente algumas respostas...
porém as consideram improváveis
visto que se Deus faz uma pergunta...
a resposta não pode ser fácil.
Isso pensa vocês mas em vez não é assim.
Deus é Amor…
portanto Movimento de Amor porque é Movimento de Deus…
e visto que é Movimento de Deus
é o Único Movimento que Deus quer agora no Mundo.
E algum de vocês já se perguntou por que
a Revelação... o Apocalipse... está em língua italiana?
Digo para vocês rapidamente... visto que de todos os modos teriam dificuldade em responder.
A Revelação... o Apocalipse... está em língua italiana
porque o italiano é a língua da Igreja depois do latim.
A Revelação... o Apocalipse...
dada a esta filha Nossa Conchiglia
que é a continuação de João...
é para a Igreja.
E todos os Sacerdotes... Bispos e Cardeais que estão no Mundo
para tornar-se tais... tiveram que estudar e aprender italiano...
o idioma no qual se expressa todo Papa.
Somente depois...
o que o Papa diz e escreve em italiano... é traduzido às demais línguas.
Mediante a língua italiana
a Revelação... o Apocalipse… dada à Conchiglia
pode ser transmitida
a todos os rincões do Planeta Terra
através da Igreja que de dita transmissão é responsável
por intermédio de todos os Sacerdotes... Bispos e Cardeais que estão no Mundo
a fim de que nada possa dizer... não sabia.
É desde o Início dos Tempos que foi estabelecido tudo isto
e mesmo que aceitem ou não... assim será...
visto que é Decreto e Vontade de Deus...
e Eu Sou Deus... a Terceira Pessoa da Santíssima Trindade.”
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« Nós não temos certeza que aquele que recebe a verdade dará o seu consentimento,
mas é certo que para alguns indivíduos é apropriado ensinar a verdade. »
(Agostinho de Hipona, contra o gramático donatista Cresconio, Livro Primeiro)

ESCUTEM OU NÃO, VISTO QUE CONSTITUEM UMA ESTIRPE DE REBELDES,
TU LHES COMUNICARÁS MINHAS PALAVRAS
Ezequiel 2, 3-7
Filho do homem, dizia-me, envio-te aos israelitas, a essa nação de rebeldes, revoltada contra mim, a
qual, do mesmo modo que seus pais, vem pecando contra mim até este dia. 4 É a esses filhos de testa dura
e de coração insensível que te envio, para lhes dizer: oráculo do Senhor Javé. 5 Quer te ouçam ou não,
pois é uma raça indomável, hão de ficar sabendo que há um profeta no meio deles! 6 Quanto a ti, filho
do homem, não os temas, nem te arreceies dos seus intentos, conquanto estejas entre moitas de abrolhos
e de espinhos e vivas entre escorpiões; não te deixes intimidar por suas palavras, nem te espantes com
sua atitude, porque é uma raça rebelde. 7 Tu lhes transmitirás os meus oráculos, quer te deem ouvidos
ou não; é uma raça pertinaz.
Ezequiel 33, 7-9
Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo meu, tu lhe
transmitirás esse oráculo de minha parte. 8 Se eu disser ao pecador que ele deve morrer, e tu não o
avisares para pô-lo de guarda contra seu proceder nefasto, ele perecerá por causa de seu pecado, mas a
ti pedirei conta do seu sangue. 9 Todavia, se depois de receber tua advertência para mudar de proceder,
nada fizer, ele perecerá devido a seu pecado, enquanto tu salvarás a tua vida.
O Decreto da Congregação para a Doutrina da Fé (Acta Apostolicae Sedis - A.A.S. nº 58 de 29 Dez. de
1966), que ab-roga os Cânones do Direito Canônico 1399 e 2318, foi aprovado por Sua Santidade Paulo
VI em 14 de outubro de 1966; sendo posteriormente publicado por vontade de Sua Santidade Mesma,
pelo qual não está mais proibido divulgar sem o Imprimatur escritos relativos a novas aparições,
revelações, visões, sinais, profecias ou milagres.
Não se pretende de nenhum modo prevenir o juízo da Santa Igreja Católica e Apostólica.
Código de Derecho Canónico cfr 1391 Obligación sancionada para los laicos por el canon 212, párrafo 3, del código de derecho canónico:
Em conformidade com a ciência, a competência e o prestígio dos que gozam,
eles tem o dereito, e inclusive às vezes também o dever, de manifestar aos Pastores
sua opinião concernente ao bem da Igreja;
e de dá-la a conhecer aos demais fiéis.
Ao contrário, calar as herezías do “Bispo de Roma”, é cumplicidade e acídia.
TER SEMPRE COMO REFERÊNCIA A VERSÃO ORIGINAL EM IDIOMA ITALIANO.
A tradução de “A REVELAÇÃO” dada à Conchiglia está realizada por pessoas de boa vontade.

NOTA
Conchiglia della Santissima Trinità
Movimento d’Amore San Juan Diego

em português
em português

Concha de Mar da Santíssima Trindade
Movimento de Amor São João Diego
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